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KAZIMIERZA
W IERZYŃSKIEGO
W Sternach Zjednoczonych zawiązał
się z początkiem, b.r. komitet uczcze
nia 35-lecia działalności literackiej
Kazimierza Wierzyńskiego. W skład
komitetu, nad którym protektorat ob
jął gen. Kazimierz Sosnkowski, weszli
zarówno przedstawiciele wszystkich
większych organizacji polonijnych z
prezesem Kongresu Polonii Karolem
Rozmarkiem na czele jak też przed
stawiciele literatury, nauki, sztuki i
dziennikarstwa spośród nowej emi
gracji, oraz przedstawiciele emigra
cyjnych organizacji politycznych i
społecznych.
Kom itet organizuje wieczory lite
rackie, poświęcone twórczości Wie
rzyńskiego, w wielu miastach Stanów
Zjednoczonych, skupiających Polaków.
Główna akademia odbyła się u N o 
wym Jorku 28 marca b.r. Zbiegła
się ona róumież z rocznicą urodzin
poety. Zgromadziła tłumy publicznoś
ci, które w ten sposób zamanifesto
wały
popularność
Wierzyńskiego
wśród Polaków nowojorskich.
Program wieczoru składał się z
dwu części: artystycznej i właściwe
go jubileuszu. W części artystycznej
(mistrzom ceremonii była tu Maria
Modzelewska), Karin Tiche, Zofia
Nakoneczna, Henryk Rozmarynowski i Ziemowit Karpiński recytowali
wiersze Wierzyńskiego. Marian Filar
odegrał na fortepianie dwa utwory,
Doda Konrad odśpiewał dwie pieśni a
Barbara
Walczakówna
odtańczyła
mazurka Chopina z „Silfid” . W tej
części odczytano również list od
gen. Sosnkowskiego, który nie mógł
przybyć na akademię, a, w imieniu
amerykańskich przyjaciół Wierzyń
skiego złożył mu życzenia znany aktor
Robert Montgomery.
Montgomery, który dziś jest też
m.in. doradcą Prezydenta Eisenhowe
ra przed każdym publicznym wystę
pem Prezydenta w telewizji, zaprzy
jaźnił się z Wierzyńskim przed kil
koma laty, poznawszy go u innego
swego polskiego przyjaciela, A rtura
Rubinsteina.
W przemówieniu swoimi Montgo
mery podniósł że Ameryka powinna
być dumna iż udzieliła gościny takim
ludziom jak Wierzyński — opowie
dział też o swoich kontaktach z Polską i Polakami. Jako małe dziecko
był w Polsce z rodzicami. Nie wiedział
o Polsce nic, poza tym że na mapie
była zaznaczona zielanym kolorem.
Po przyjeździe stwierdził że wszyst
ko dokoła śmiało się do niego wspa
niałą zielonościią drzew, krzaków i
trawy w parkach. W czasie wojny
służył w marynarce amerykańskiej
przy brzegach A n g lii i pozostawał w
kontakcie z polskimi marynarzami i
lotnikami. Dzięki nim poznał i poko
chał Polskę.
.
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skiego wyłącznie i jedynie dla włas
nej jego zasługi, dla tego co zdziałał
dla polskiej literatury i kultury.
Chciałbym zakończyć to krótkie
przemówienie złożeniem życzeń jubi
latowi. Czegóż mamy mu życzyć? Cze
go on sam pragnie najgoręcej ? —
Choć ciężko nam myśleć, że mógłby
nas kiedyś opuścić, życzę mu by na
stępny jubileusz — 40-lecia swojej
pracy pisarskiej — obchodzić mógł
nie w Nowym Jorku, z którym i ja
i wielu z was się już zżyło, ale w
wolnej od obcej przemocy stolicy pol
skiej — Warszawie.
Szczęść Boże!

woli poezja krzepiła, budziła nadzieje,
zagrzewała do boju; w okresach wal
ki orężnej pomnażała siły, w chwilach
tryumfu i zwycięstwa skrzydła przy
pinała do ramion.
Marszałek Piłsudski miał stale przy
sobie tomik poezji Słowackiego. W
ciężkich dniach swego życia, stając
wobec trudnych decyzji, często szukał
pokrzepienia i natchnienia w słowach
wielkiego poety. Autograf Słowackie
go,, zawierający dwie strofy z „Be
niowskiego” , była to najmilsza pa
miątka Komendanta, którą własno
ręcznie zawiesił nad swoim biurkiem.
Geniusz poetycki jest darem zaiste
boskim. A gdy wielki talent, tak jak
u Wierzyńskiego, służy spragnionym
sercom ludzkim, podnosząc je, pocie
szając, wypowiadając ich troski, bóle,
tęsknoty i radości, wówczas praca
poety zasługuje nie tylko na podziw,
lecz również na najwyższy szacunek i
najgłębszą wdzięczność.
Wszystko na świecie zmienia się i
przemija, ale dzieła twórczego i na
tchnionego ducha pozostają i żyją
wiecznie w pamięci ludzkiej.
Nasze najlepsze myśli i życzenia
będą zawsze towarzyszyły drogiemu
jubilatowi. Będziemy czekali na dal
sze jego poezje, radować się nimi, szu
kać w nich natchnienia i podniety do
dalszej walkj.

OSKAR HALECKI
W przedmowie do książki, w której
opisał „pobojowisko” żołnierza pol
skiego w drugiej wojnie światowej,
Kazimierz Wierzyński przypomniał
swe własne przeżycia w pierwszym
dniu tej wojny. Uświadomił sobie
wówczas od razu że „skończył się je
den świat a zaczął inny” . Przeciwień
stwo tych dwóch światów niebawem
stało się widoczne dla każdego Pola
ka. A le szczególnie jaskrawo miało
się uwydatnić właśnie w życiu i twór
czości samego autora.
Symbolami pierwszego z tych świa
tów były dla niego „wiosna i wino” ,
symbolami drugiego — „krzyże i mie
cze” . W pierwszym okresie Polska nie
podległa uczciła go najwyższym za
szczytem jaki mógł spotkać pisarza:
powołaniem do świeżo założonej Pol
skiej Akademii Literatury. Ówczesny
zaś świat międzynarodowy odznaczył
go nagrodą tym niezwykłej szą że sę
dziowie konkursowi mogli się zapo
znać tylko z przekładami jego wier
szy. W drugim natomiast okresie ten
sam świat międzynarodowy dał mu
tylko to samo co stało się udziałem
wszystkich wolnych Polaków: gorzki
chleb wygnańczy. A rodacy, towarzy
sze niedoli, mogą mu tylko wyrazić
w dzisiejszym obchodzie jubileuszo
wym, nieurzędowo lecz tym serdecz
niej, swoją przyjaźń i swoje uznanie.
Na to uznanie zasługuje obecnie
jeszcze o wiele bardziej aniżeli w bez
troskich
latach
przedwojennych.
Wszak urósł od tego czasu niepomier
nie, nie tylko jako pisarz, ale takśe
jako Polak. Gdy w zaraniu twórczości
śmiało sięgał po „laur olimpijski” —
przemawiał w imieniu wirtuozów
sztuki poetyckiej i w imieniu miło
śników sportu. Gdy w kilkanaście lat
później, w roku powstania warszaw
skiego, ogłosił to zw ięzłe arcydzieło,
jakim jest „Ballada o Churchillu” —
wyraził gorycz i zawód, troski i oba
wy wszystkich Polaków. Jego najgor
sze przewidywania spełniły się już w
roku następnym. Ale spełniła się też
itfto nrzeDowiednia, że .mimie nawet

JÓZEF WITTLIN

ROBERT MONTGOMERY
po przemówieniu znakomitego akto
czwarty wymiar i daje nam przeczu
cie rzeczy wiecznych i nieśmiertel
nych.
Gdy myślę o Wierzyńskim, jako o
poecie, powtarzać sobie muszę strofy
Baudelaire’a :
Boże! wiem że Poetę Twa moc
[niepojęta
Darzy miejscem w szeregach Twych
[świętych Legionów,
Źe go prosisz na wieczne radości
Ęi święta
Serafinów, Cherubów, Cnot, Potęg
[i Tronów.

AZIM1ERZ W IE R Z YŃ S K I
w imieniu przyjaciół Amerykanów

N ie wystarczą na wieniec m ój
ją zadania, wymagające od nas wszy
[olśniewający. stkich hartu ducha, wysiłku woli i
ufnej odwagi, nasz drogi laureat ude
Gdyż wyłącznie ze światła zostanie rza w struny, których dźwięk przej
[upięty, muje nas do głębi.
Z czystych, świętych promieni pierJest zjawiskiem, powtarzającym się
[icotnych ów diadem; w dziejach wielu narodów, że w okre
Dla nich oczy śmiertelne, te świetne sach diaspory, wygnania i rozprosze
[diamenty, nia poezja staje się dla społeczeństw
Są jedynie zwierciadłem żałosnemu uchodźczych jak gdyby owym płomie
[i bladem! niem przewodnim z wiersza W alter
Scotta:
Gdy myślę o Wierzyńskim muszę
podziwiać najdoskonalsze związki du
Gdy Izrael, odwieczny wybraniec
chowe z ziemią ojczystą, dzięki któ[Jehowy,

Znalazłem się naprawdę w trudnym
położeniu: mam w ciągu kilku minut
powiedzieć wszystko co czuję i co
myślę o Kazimierzu Wierzyńskim i
jego twórczości. Jak to zrobić? Bo
ja też obchodzę dziś jubileusz. 35-lecie
serdecznej przyjaźni i koleżeństwa z
Wierzyńskim. Ta okoliczność raczej
utrudnia mi _ zadanie. Powinienem
mówić co najmniej trzydzieści pięć
minut: minuta na każdy rok, to prze
cież nie tek dużo... A le niech się
państwo nie boją: będę mówił krócej.
22 książki napisał, a raczej wydał
do tej pory nasz jubilat. Czegóż się
tu chwycić, o co zaczepić, żeby jako
tako scharakteryzować tak bogatą i
tek wielostronną twórczość? Pod
względem płodności można by W ie
rzyńskiego porównać z jego mistrzem
Leopoldem Staffem, ale nie tylko pod
względem płodności. Pod względem
jakości też. A trzeba państwu wie
dzieć, że jestem i zawsze byłem gorą
cym wielbicielem Staffa, choć moim
mistrzem był raczej Jan Kasprowicz.
W przemówieniach, jakieśmy tutaj
słyszeli, padło wiele przymiotników
ku czci jubilata. Mamże i ja mu za
fundować jakiś „fa jn y” przymiotnik?
Kaziu, chcesz przymiotnik?
Dobrze, dam Ci przymiotnik. Myślę
więc, że najlepiej scharakteryzuję
Wierzyńskiego. nazvwaiac en — noe-

znów zgłosił się Wierzyński. Poema
tem „N ew York” . Niestety kiepską
mam pamięć i nie pamiętam tego po
tężnego poematu, ale pamiętam jego
dynamikę i widzę miejsce, na którym
był wydrukowany w warszawskich
„Wiadomościach Literackich” i wi
dzę wmontowaną w wiersze Wierzyń
skiego efektowną fotografię tych niebotyków, od strony Battery Place.
Drapacze chmur, niebotyki, to bar
dzo ciekawy widok. Lecz obadam
się że te niebotyki po „końcu historii”
zostaną tylko w poezji Wierzyńskiego.
Przejdźmy więc do weselszych cza
sów. Do Warszawy — latem 1919.
Wyszła
wtedy ^ właśnie
pierwsza
książka Wierzyńskiego, tom wierszy
p.t. j,Wiosna i wino ’. Pierwszy raz
przyjechałem wtedy ze skrwawionego
Lwowa do upojonej wolnością stolicy.
Pachniały lipy, a mnie po Warszawie
oprowadzał mój pierwszy chronolo
gicznie przyjaciel-skamandryta, Ka
zio Wierzyński. Radosny, entuzja
styczny, dionizyjski, deklamował mi
na rojnych ulicach wiasne wiersze i
cudze, m.in. „Kleopatrę” Błoka. Już
wtedy odnaleźliśmy się w „Korcu
maku” . Zdradzę też państwu pewną
tajemnicę: nasz młodociany jubilat
debiutował wtedy „Wiosną i winem” ,
ale na dalsze jubileusze ma on w
swym poetyckim skarbcu jeszcze inne
napoje i inne pory roku. Na swoje
80-lecie np. przygotowuje tom wier
szy p.t. „Zima i mleko” . Oczywiście
będzie to „kwaśne mliku” , które, daj
Bóg, wypijemy razem w mleczami
Komunickiej na Akademickiej we
Lwowie.
Bo to będzie także mój jubileusz.

JAN LECHOŃ
. Chwila, którą teraz przeżywamy,
jest chwilą najcięższej próby dla me
go gadulstwa, będącego jak wiadomo
łagodną zapowiedzią zbliżającej się
starości, a gdy ona nadejdzie — jej
najcenniejszą osłodą. Mówić mam
jnęc
co według polskiej arytmetyki
wykłada się: dziesięć — minut i w
tych dziesięciu minutach zmieścić
mam wspomnienia i uczucia, związane
z trzydziestoma^ pięcioma laty, w których czasie właściwie nie rozstawałem,
się z dzisiejszym jubilatem, bo dzie
sięcioletnie moje oddalenie od W ar
szawy wypełnione było wymianą li
stów między nami, ze względu na wy
rażone w nich opinie o ludziach i zda
rzeniach przeznaczonych raczej do wy
dania pośmiertnego, były zaś i takie
lata, gdy właściwie całe dnie spędza
liśmy razem z przerwą na spanie i
pisanie wierszy. Ilość kilometrów, któ
reśmy przemierzyli, odprowadzając
się w Warszawie z Mokotowskiej na
Nowe Miasto i wielokrotnie z powro
tem — stanowi na npwnr>
um_

W drugiej części przemawiali do
jubilata X. prałat Feliks Burant, prezes Polskiego Komitetu Imigracyjnego
w Stanach Zjednoczonych, który pomagal w zorganizowaniu imprezy,
prof. Oskar Halecki, Józef W ittlin i
Jan Lechoń. W imieniu Stów. Polskich Kombatantów Stanisław Gierat
wręczyl
wręczyi Wierzyńskiemu
vr i'Vi*yn>onw..vvv nagrodę
--- Ł lite" " " za
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- 1953.
, °'ro Jubilat
ifh iltit odndracką S.P.K.
powiedział przemówieniem zatytuło•"“ •i™ „60
no lat
wanyrti
lat w
w 30
30 minut”
'minut"..
Fragmenty uroczystości transmitowało Radio Wolna Europa do Polski,

jego przepowiednia, ze „minie nawet
wojna a słowo zostanie” .
Tak. Minęła wojna, minie też obecny, może jeszcze cięższy okres powojenny, a zostało i zostanie natchnione
s*owo_1iteratury narodowej, a w szczególności słowo jednego z najznakomitszych je j przedstawicieli: Kazimierza Wierzyńskiego.
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konać, gdy wreszcie ukazał się w dru
X. PRAŁAT
ku polski oryginał biografii Chopina,
doprawdy klasycznej.
FELIKS BURANT
A
słowo
nie
Tak
się już
utarło że
nie może
może być
byc
A ile
e to
to
w*—
u~jest
JC
I1UV> tylko
l/Jiu.o piękne:
___
Tak się
już utarło
że nie
1 * sioJ—
-O
—
-lz lrwomo/ta
JoypIJ
---- „V\Wysłuchanie
n n io ipVl
jubileuszu bez mów.
ich jest także dziwnie krzepiące. Jeżeli
jest tą daniną, którą jubilat okupić kto, to Wierzyński miałby prawo do
się musi swoim wielbicielom. Niech smutku i pesymizmu. Nawet w rawięc wolno będzie i mnie skorzystać dosnej chwili dzisiejszej brak mu chyz tej tradycji i powiedzieć słów kil- ba boleśnie tych licznych, najbliższych
ka, jako jednemu z współgospodarzy zmarłych, — ofiar wojny, — których
dzisiejszego pięknego obchodu i jed- pamięci poświęcił najbardziej wzrunemu z przedstawicieli polonii amery- szający tom swych wierszy. Przyznał
kańskiej. Mogę jednak zapewnić ju- też w tym zbiorze, że czasem mógł
bilata i zebranych że nie nadużyję się już tylko modlić do „Boga rozich cierpliwości i że mowa będzie paozy” . A jednak najsmutniejszy moznacznie krótsza niż moje kazania i że z tych wierszy kończy się okrzyprzemówienia radiowe.
kiem „niezmożonych” , mocnymi słowy,
N ie potrzeba wielu słów aby wy- które powinny się stać hasłem nas
razić to co wszyscy dzisiaj czujemy: wszystkich: uczy nas bowiem i — daj
naszą dumę — że mamy wśród nas Boże — jeszcze przez wiele lat uczyć
talent pisarski tej miary co Kazi- będzie Kazimierz Wierzyński:
mierz Wierzyński; naszą radość —
„Że śmierć nie wieczna. Wieczna —
że mimo ciężkich emigracyjnych wa- wiara” ,
runkow, twórczość jego coraz pięk
niejszym i żywszym świeci blaskiem;
K A 7 IM IF R 7
naszą wdzięczność za to że blask jego talentu rozjaśnił szare, pracowite
SO SN KO W SKI
życie polskiej emigracji w Ameryce.
Niezmiernie żałuję że choroba nie
Chciałbym jubilata zapewnie że polo- pozwoliła mi przybyć do Nowego Jornia amerykańska dobrze wie, ile ku i żywym słowem uczcić Kazimierza
zawdzięcza takim ludziom jak on, Wierzyńskiego, wielkiego poetę, szlaoraz# tylu innym zdolnym pisarzom, chętnego Polaka, mego starego przyartystom, intelektualistom i uczonym, jaciela.
którzy przybyli tu, przygnani wichj eg0 sylwetka duchowa przywodzi
rem burzy dziejowej, żyją i tworzą mi na pamięć wiersz Słowackiego:
wśród
polskie
WSrOU nas.
Ućio. Wzbogacili
yr Ł -i w
____x_____
— oni
i o na żyon'
- - bujnie
...Pan Beniowski
cie w Ameryce i podnoszą je na co
Za trzech ludzi czul — a więc żyl
raz wyższy poziom kulturalny. Zda
[p otrójn i}...
jemy sobie też sprawę, jak ważną
rolę odgrywają oni w walce polonii
amerykańskiej
Polski
Całe życie Kazimierza Wierzyńskieamerykańskiej o
o wyzwolenie
wyzwolenie Polski
_ j ------ - je j „„osHrw
— _podnosząc
prestige wśród ob- go, cała jego twórczość, to bogaty,
cych i rozwijając je j najpiękniejsze potrójny akord, gdzie talent i natradycje kulturalne wśród zawsze tchnienie poetyckie splatają się z urowiemej Macierzy starej emigracji.
kiem gorącego i wiecznie młodego serWiem dobrze że artyści i pisarze ca, oraz z cechami duszy tak głęboko
powinni mieć od nas coś więcej niż ludzkiej i jednocześnie tak prawdziwie
słowa uznania i wdzięczności, że na- polskiej.
leżałoby ich szczególną otoczyć opiePosiadł on potrójną tajemnicę:
ką i stworzyć im takie warunki, piękna, dobra i prawdy. W twórczości
by mogli całkowicie _poświęcić się swej osiągnął doskonalą harmonię poswojej twórczości. Zdaję sobie w peł- między formą i treścią. Jego poezja,
ni sprawę że np. działalność naszego to jakby cudnie rzeźbiona i świetlista
komitetu imigracyjnego nie powinna czara kryształowa, wypełniona po
ograniczać się do troszczenia się o brzegi najprawdziwszą treścią, na
materialne potrzeby przybywających którą składa się i wino tryumfującej
tu imigrantów, ale powinna również radości życia, i krew zwycięskiej ofiaobjąć i ich potrzeby kulturalne. Do- ry żołnierskiej, i łzy bólu, i piołun
konywamy i tak rzeczy ponad nasze cierpienia ludzkiego, i balsam wszechsiły.
ogarniającej miłości, i anielska słoW Polsce rządzonej przez agentów dycz współczującej dobroci.
Moskwy podobno także urządza się juTwórczość Wierzyńskiego, nacechobileusze pisarzom, ale nie za to co pi- wana zupełną szczerością, szlachetną
szą i jak piszą, ale w zamian za to że prostotą i człowieczeństwem, dziwnie
zaprzedali swój talent gnębicielom łatwo toruje sobie drogę w głąb naKraju, za to że pochlebstwem i uległo- szych serc, dusz i umysłów. Posiada
ścią wkupili się w łaski komunistów, ona jednocześnie ową moc tajemną,
M y tu, na wolnej ziemi amerykańskiej, właściwą wielkiej poezji, która — poobchodzimy dziś jubileusz działalno!- ruszając najgłębsze pokłady naszej
ci pisarskiej Kazimierza Wierzyń- podświadomości — przenosi nas w

Wierzyńskiego, nazywając go — poeta uniwersalnym. Masz przymiotnik.
Jest to poeta uniwersalny, w dosłownym znaczeniu słowa. Nie ma bowiem
wydarzenia w naszym życiu, czy publicznym, czy prywatnym, które by nie
odbilo się echem w jego poezji. Proszę
tylko zrewidować swoje życie, a z
pewnością jakaś część tego życia
żnajdzie się odtworzona w poezji
Wierzyńskiego. Będę mówił tylko za
siebie I wybiorę pewien epizod z mego życia, czasu ostatniej wojny, kiedy
to wspólnie z Wierzyńskim spędziłem
jesień w Lizbonie. Otwieram jeden
z moich ulubionych tomów jego wierszy: „Różę wiatrów” . I znajduję tam
utwór -pod tytułem: „Jesień w Lizbonie” 1
I czytani te piękne wiersze:
r
1
Świat mnie tra fi jak pocisk, i z
[tego rozgromu
Tylko to ocalało, co już nie jest
u
[moje.

k tó re g o ^ o b w c y ^ ^ r a t^ fe ry muDec ktorego zaonywcystratosiery mu
fieliby ze wstydem odstąpić od wszelProb zmierzenia się z nami.
4 5 la P^yszlych badaczy życia i
twórczości Wierzyńskiego wspomme™ moje o mm stanowić będą maten ał bezcenny, bez ktorego żaden jego
W r a f nje obejdzie się, jak żaden
badacz Chopina nie da sobie juz dziś
™dy tez książki naszego jubilata o
Chopinie. Czy to przy opisie chwili,
kiedy młody człowiek w kapeluszu o
szerokim ronozie zjawia się po raz
pierwszy w kawiarni „Pod Pikadorem ' czyta tam swój wiersz i w ten
sP°sob wchodzi do literatury, czy w
ustaleniu dat i miejsc jego nieskonczonych młodzieńczych popij an i tekstó" ' .Pifśni polskich, ukraińskich i
austriackich, które przy tych okazjach
śpiewa, czy przy sporządzaniu skorow*dza bruderszaftów, wypitych przez
późniejszego członka Polskiej Akademu Literatury we wszystkich mia
stach, miasteczkach i wioskach MaMÓWCY N A AHAUŁ-.UU
Mnie też trafił świat jak pocisk, zowsza, Welkopolski, Galicji, LodoOd lewej: prezes Stów. Polskich Kombatantów Stanisław Gierat, X. Prałat
Prałal Feliks
Mnie też
mern i Podhala, jak również we
Burant, Wierzyński, prof. Oskar Halecki, Jan Lechoń 1 Józef Wittlin
Niedobry byłby to poeta, który by wszystkim co dotyczy (późniejszego ży7ermał neta i N ilu opuścił brzeg mówił tylko we własnym imieniu. “
naszego poety - świadectwo moW iem : cierpienie nadaje
rym poezja jego stała się odbiciem
[szlachectwo jedyne, losów narodu naszego, jego wzlotów
n
W
to « X ” ‘X “o
S piss,c
Co i ziemską złość przetrwa
i upadków, jego klęsk i zwycięstw,
Eog
«h P « « •
1 S ą t o r a . państwo, Wierzyński
U fr
[ i gniewy Ereba,
jego dążeń, pragnień, tęsknot i poryAhn rzecze nrowadzil do miłej
pisał ten wiersz także i za mnie. On hezpieczony, a w każdym razie orno
Aby rzesze prowadził do mwej
^
przeważnie pisze za mnie. wiony ze mną przez Wierzyńskiego,
A na wieniec mistyczny m ój
wów. W pierwszym okresie odzyska[ściągnąć daninę nej niepodległości poezja ta była pełna
Lojczyzny.
^
Jmiecń na sali).
^ s li me chce on w przyszłości pasc
szysztcicn i loszysj/Kion/
ittuoisiicgu
ti^unnu, uskrzydlona
uomuj umnu niby
Z iepok wszystkich
wszystkich
radosnego tryumfu,
Ja go mierzyć nie będę. On jest i ofiarą t.zw. odbrązowiema. Wybierać
[wszechświatów potrzeba. Nike Samotracka. W ciągu lat pracy
Wielcy prorocy Izraela byli jednoJa go mierzyć nie będę. O - ______
u -podstaw państwowości -polskiej cześnie wielkimi poetami. Psalmy i tak za duży. I gdzież jest miara? między tymi wspomnieniami — jest
Lecz antycznej Palm iry skarby
twórczość Wierzyńskiego skupia się przepowiednie Starego Testamentu są Moją -miarą jest serce. A mam tam dla mnie przecież w tej chwili nie.[pogrzebane, w sobie, krzepnie i pogłębia się. Wrepełne wspaniałej poetyckiej treści.
„miękkie miejsce” dla Kazia Wie- możliwe, gdyż przyznam się, całych
Ziem i kruszce
nieznane i mórz
szcie w obecnym, tułaczym okresie
Wśród Wikingów liczni rycerze byli rzyńskiego.
tych 35 lat, zamkniętych między da,
. [perły śpiące, naszych dziejów, gdy naród nasz to- 'poetami. Poetą był wielki bohater
Chciałbym jednak uraczyć go dzi- tami najważniejszych wydarzeń polChocby Twoim
złotnikom na
nie w morzu niezasłużonych nieszczęść, średniowiecza, Roland de Roncevalłes. siaj jakimś superlatywem. Otóż, dro- skiego życia, wydarzeń zarówno najf warsztat oddane, gdy przed Polakami na obczyźnie sta- A w dziejach Polski, w czasach nie- dzy państwo, największym superla- bardziej radosnych jak też tragicztywem dla poety jest to gdy jakaś nych, wydaje mi się jedną wielką postrofa, jakieś zdanie z jego utworu wieścią, godną zarazem autora „Cypojawi się spontanicznie w życiu dru- gąnerii” Murgera i Balzaca, a na
giego człowieka, gdy wplącze się w niektórych kartach Żeromskiego i
to życie... wlezie nieproszone, w naj- Pfu?a. I wszystkie stronice tej pomniej
sprzyjających
warunkach... wieści wydają mi się równie ciekawe,
Otóż zimą 1941 płynąłem z tej naszej rówmie wzruszające, równie pełne
wspólnej Lizbony — do tych gościn- nauki, bo zapisane jest na nich rów
nych brzegów... Płynąłem! Mój Boże, nieś to co mam najdroższego — moje
okropna to była przeprawa!’ Przez własne życie.
dziesięć dni, bez przerwy szalała na . W tej powieści, w której jak w
Atlantyku wściekła burza. N ie burza, życiu mieszają się cudowne dary i zaorkan, tajfun! Dziesięć dni trwała powiedzi fortuny, niewytłumaczalna
moja morska choroba. Doprawdy — zagadka naszego losu, czary i ułudy
nie chciało mi się wtedy wierszy, polskości, mojemu przyjacielowi KaChciało mi się czegoś zupełnie inne- ziowi Wierzyńskiemu przypadła rola
go. A jednak po skołatanej głowic bohatera z bajki, który — jak to w
bez ustanku chodził mi wówczas bajkach bywa — idzie do celu poprzez
wspaniały
poemat
Wierzyńskiego zaczarowane lasy, pełne czyhających
„Atlantyk” . N ie pamiętam już całego na niego złych duchów, i który dochotekstu, bom go czytał jeszcze przed dzi do celu, gdyż żadne pokusy nie
wojną. Pamiętam jednak, jak wów- zdołały go od niego odwrócić: Wieczas, na marnym statku, walił w nas rzyński bowiem jest jednym z najrozjuszony Atlantyk, a wralił słowami rzadszych nie tylko pisarzy polskich
i rytmami Wierzyńskiego:
ale w ogóle Polaków, który nie dał
się żadnymi fałszywymi ambicjami
...i monotonnie
sprowadzić z drogi swego prawdziwe...tonna po tonnie...
go powołania, jest on poetą, który nie
znał i nie zna innej dumy niż być
Przepraszam, ale nie pamiętam, poetą, innego zagadnienia niż być najZalewał nas wtedy Wierzyński i ma- lepszym, i który dokonał w pełni tego
ło nas wszystkich nie potopił. Myślę, co zamierzył i dzisiaj w dzień swego
że wciąż jeszcze żywe wspomnienie święta - zbiera plon stokrotny, bo niteeo komoletneiro „zlania się” wód czego z przyznanych mu darów nie
Atlantyku ze słowami poematu Wie- roztrwonił, bo je wolą i wysiłkiem
rzyńskiego p.t. „Atlantyk” będzie naj- pomnożył i każdy nowy jego tom jest
większym komplementem pod adre- nowym aktem tego wysiłku, nowym
sem naszego jubilata.
tonem w jego twórczości.
Ale to nie wszystko. Po szczęśliwym
W tych czasach ciężkiej dla nas
A K TO R Z Y ZA PR A S Z A JĄ PUBLICZNOŚĆ DO O D Ś PIE W A N IA „STU u/v.
wylądowaniu w Nowym Jorku, gdym Polaków próby, gdy pod każdym z
Od lewej: Karin Tlche, Zofia Nakoneczna, Marła Modzelewska, Wierzyński, Ziemowit
pierwszy raz ujrzał t.zw. niebotyki, nas zdawałoby się poderwała się zieKarpiński, W ittlin (za nim Henryk Rozmarynowskl)
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nanie Europy” , „Cień” , „Eulogium na cześć rozsądku”
mia, gdy przed niemal każdą naszą czeniami naszych polskich uczuć —
skowy i jako oficer biura prasowego wszystkich, gdy mówił że człowiek
i „Przetak liryczny” , Ireny Lewulis „Bajka o dob naczelnego dowództwa zakosztowałem wchodząc w przepaść samego siebie,
pracą stoi zagadka jej użyteczności, powinny się liczyć dwukrotnie. I oto Tadeusza Alfa-Tarczyńsklego „Zakała rodziny” (że
jej związku z istotnym życiem — po- w mojej myśli Wierzyński jubilat, wspomnień o Piłsudskim), Ireny Bączkowskiej „Kujaw rym siewcy” , Mieczysława Lurczyńskiego „Mansou-' wojny po raz drugi, tylko w innej może okazać taką samą nieustraszoną
ski bal” , Czesława Bednarczyka „Chata” , Zofii Boh rah” , „Modlitwa” , „W ódz Ogellajów” i „TV arz” , Jerze,
formie, bo od strony sztabu. Podczas odwagę jak ci, co umierają na polu
kój pracy Wierzyńskiego w Sag Har- członek Akademii, pan o siwiejącej
wyprawy kijowskiej w r. 1920 powie- walki.
bor wydaje mi się niemal twierdzą czuprynie, jest ciągle tym samym danowi ezowej „Noc, świt i dzień” , oraz „Czytając Sygo Luxenburga „Kulisy morderstwa Bronisława Pierackiego", Józefa Łobodowskiego „Sardana” i „Demon” , rzono mi redakcję tygodnika ukraińTrudne te sprawy załatwia się w
przetrwania, cudownie uratowanym młodym poetą, dla którego nie było nic rokomlę...” , Zdzisława Broncia „Nagroda festivalu w
skiego w Równem a potem „Dziennika życiu codziennym bardzo rozmaicie i
Cannes” , Zbigniewa Chałki „Miód i mleko” , „Psalfn Władysława Matlakowskiego „Wspomnienia ukraińskie”
kawałkiem prawdziwego życia, war- ważniejszego na świecie ponad wiersze
(„Marszałek Szostakowski a powstanie roku 1863” ),
Kijowskiego” w Kijowie. Był to po- o ile nie sposób organizować sztuki
sztatem, w którym jeśli nie pod bom- i z którym w ileż to nocy, pustymi o burzy” i „Sosna” , Barbary Czaplickiej „Moi przyja
Marii Milktewiczowej „Marzenie” , Tadeusza Nowakow
rywający czas, zdawało się że w poi- jak kancelarii, o tyle z większą słuszciele”
(„Gołębie” , „Bławatki” , „Scherzo” ), Mafii
bami to pod moralnymi razami — ani ulicami Warszawy mogliśmy naprawskim ręku jest inicjatywa losów Eu- nością można spytać pisarza o jego
na chwilę nie ustał trud codzienny, dę po setne razy powtarzać te same Czapskiej „N ie będzie wojny” 1 „Prawie Izolda” , Ada skiego „K w iaty dla wojewody” , Mariana Pankowskiego
„Nowe podpłomyki” („K u ciężkim brwiom” , „Połud ropy wschodniej — i przez pewien literacką kuchnię. Jeżeli przy dzisiejjedyny, który się zamienia w nieco- zwrotki „Dobranoc” Mickiewicza albo ma Czerniawskiego „Danae” , Mariana Czuchnowskie.
nie” , „K w iaty” ), Jacąues Prererta „Zlecenie” (w prze czas w istocie tak było. Osobiście czu- szej okazji mam przedstawić się także
dzienne dzieła. Takie to przecież, jak „Nad Capulettich i Montecchich do- „Szafirowa strzała” , Marii Danilewiczowej „Pierwsi
kładzie Stanisława Balińskiego), Bronisława Przyłu- łem się w nowej sytuacji dobrze, mun- i z tej strony, muszę zaznaczyć że
stół Wierzyńskiego, zawalone rękopi- mem” Norwida. Ten oto młody poeta, miłość” (nowela), Wacława Grubińskiego „Pisarstv
sklego „Honoria i Velia” (fragment sztuki „Leon i Atdur równał mnie z masą ludzką, nie inaczej gotuję wiersze a inaczej prosami stoły Żeromskiego, Kasprowicza, poeta zawsze młody stanie teraz przed Makuszyńskiego” , Wacława Grzybowskiego „Polityk
tyla” ), Józefy Radzymińskiej „Modlitwa” , Tadeusza potrzebowałem bać się mych wierszy zę. Jak już wspomniałem, trudno okrezagraniczna emigracji” , Wacława Iwaniuka „Monok
czy Staffa, takie jak jego i ich biblio- wami. Kaziu, proszę!
Rawickiego „Księżyc” i „Owce” , P. R. Reida „Jak
i uciekać na ich widok.
ślić powstanie wiersza a łatwiej móg i” i „Pegaz” , Mieczysława Jałowieckiego „Peregr
teki, gdzie brak już miejsca na wciąż
Anglik uczył Polaka po chińsku” , Joanny Rybickiej
Ale^ to co się stało, nie dało się wić o metodach pracy prozaika. Kiedy
nacje wuja Juliana” , Krystyny Janowskiej „Rzeczy
nowe gromadzące się na nich_ książki
KAZIMIERZ
„Okta/wia i Melania” , Michała Sambora „Trójkąt” , cofnąć. Po demobilizacji zdałem sobie więc piszę prozę, wstaję wcześnie,
stość” i „Nad morzem Śródziemnym” , Aleksandr
— były to laboratoria czarów, bez
WIERZYŃSKI
sprawę że jako przyszłość moją wy- między 5-ą a 6-ą rano, i pracuję do
Henryka Schoenfelda „Rendez-vous z przypadkiem”
Janty „W iersz od stołu i łoża” , „Bezrobocie” i „Przjf
których nasze życie byłoby gorsze,
(„Messieurs, faites vos jeux” oraz „O Ideterminizmie bieram poezję. Dziś wolno mi powie- 10-ej lub 11-ej. Popołudnia nie są tak
Mam dokonać nielada sztuki, mia- jemnie zapoznać” (z cyklu „Notatnik amerykański” )!
uboższe a czasami i niemożliwe, były
dzieć że poświęciłem jej życie.
sprzyjające, bo w głowie mam już gaZbigniewa Jasińskiego „Pantofelek pani Piętrowej” (lii
i indeterminlzimie” ), Sławoja Składkowskiego „Już ja
to nieraz pola -walk staczanych z de- nowicie opowiedzieć o 60 latach mego
odsiedzę, odsiedzę...” (z cyklu „Kwiatuszki admini
Niezależnie od tego czy przez to zety, listy, telefony, czego oszczędza
monami niewoli, z ciemnotą i słabo- życia w ciągu 30 minut. Sztuka ta
z Australii), G. R. Jordana „Ksiądz który stanął prze
stracyjne” ), Stanisława Strońsklego „Wspomnienie o dokonałem czegokolwiek, czuję się z mi ranek. T.zw. żwawe zrywanie się z
ścią, pola zwycięstw nieraz trwalszych jest trudna, bo po pierwsze nikt nie Stalinem” (w przekładzie Aleksandra Janty), X.
mego wyboru szczęśliwy. Nie znaczy łóżka nadaje się do bajek dla dzieci,
Kornelu Makuszyńskim” , Tadeusza Sułkowskiego
niż sławione w historii bitwy.
wierzy że mam 60 lat, nawet ja sam,
mila Kantalia „Dziadów” część trzecia jako drar
to by pisarstwo nie nastręczało mi w gruncie rzeczy jest to poważny pro„Tarcza” , Andrzeja Tomickiego „Biel” , Józefa TryJest też rzeczą słuszną, że to wła- poza tym pół minuty na jeden rok, mistyczny” , Danuty Kossowskiej „O czytelnictwie
trudności, nie przynosiło zawodów, blemat i wymaga wysiłku, zwłaszcza
pućki „O języku Mickiewicza” , F. A. Voigta „Książę
śnie
prawdziwy znawca wierszy, to skromność, do jakiej żaden jeszcze piśmiennictwie w Stanach Zjednoczonych” , Stefan
prawdziwy smakosz muzyki, ale prze- jubilat nie był zmuszony. Postaram Kossowskiej „N a słonecznej stronie” i „O Maughamie'J
Filip Edynburski” , Tadeusza Zajączkowskiego „M ia uczucia pustki albo bezsiły. Bynaj- w zimie. A le właśnie ten wysiłek, ta
sto powiatowe Kołomyja” , listy Claude Backvisa, Ste mniej. Zaznałem i zaznaję tylu nie- pierwsza prowokacja woli, dodaje mi
de wszystkim jeden z twórców poi- się więc wycisnąć z siebie samą Marii Kostrowickiej-Dąbrowiny „Przodkowie Apollina
powodzeń w mej pracy, ile ich jest rozpędu i przy pomocy dobroczynnej
skiego wojska, gen. Kazimierz Sosn- esencję i podać się w skondensowanej
fana (Badeniego, Rosy Bailly, Zbigniewa Grabowskiego,
re’a” , Zofii Kozarynowej „Clotilde Garosci” , Jana
w każdym wysiłku człowieka, który kawy utrwala we mnie optymistyczny
kowski, jest przewodniczącym dzisiej- witaminie.
X. Kamila Kantaka.
chonia „A u t Caesar aut nihil” , Jana Leszczy „Pożeg
upiera się by po jednej zdobyczy sięg- pogląd na świat. Zasiadam do biurka
szego jubileuszu. I uważałbym to za
Kolekcję moich lat zacząłem 27
nąć natychmiast po drugą. Bo sztuka bez zniechęcenia, rękopis mój nie ma
zupełnie naturalne, gdyby z okazji te- sierpnia 1894 o 5-ej rano, na stacji
,
.
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jest nie tylko poznaniem samego sie- wrogości i wydaje mi się zachęcający,
go jubileuszu, mianował Wierzyńskie- kolejowej w Drohobyczu. Nie urodzigo generałem, na razie, aby innych łem się tam przejazdem, ojciec mój znając nikogo, sam, z kilkoma funta- na ze przeczytani, mech pan przyjdzie z przyjacielem ul. Bracką była zima, bie ale j walką 0 >)Condition humaine” , Piszę powoli i z trudem, przeciętnie
mi
wierszy
w
walizce.
Rozpoczynając
za
tydzień.
wiał
wiatr
ze
śniegiem.
Doszliśmy
do
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o- los ludzki,
a_ jeszcze
do trzech
stron
generałów nie drażnić, generałem dy- był urzędnikiem kolejowym i uważam
Był totydzieiurozkoszy i męki, na- rogu ul. Widok, gdy nagle poczułem wa)ką z losem ludzkim. Sztuka jak dziennie, czasem udaje mi się zapełnić
wizji, oczywiście z pełną pensją i pra- to za symbol i wygodę losu że moje znów cos w rodzaj u nowegożycia,
ze mnie ktoś chwyta za rękę i usly- religia ma swój kodeks imoralny, w sześć stron. Jeśli cnotą jest pisać na
wem do emerytury.
koczownicze
życie
potoczyło
się postanowiłem wyjaśnić tajemnicę mo- dziel i mepewnośli.Po siedmiudniach
uu mmc wuw.
sztuce jak w religii wierzy się w nie- czysto, należę do najbardziei meczyProszę państwa! Jak wiadomo, za wprost z dworca. Z dalszych cyfr nie jej walizki i ustalić czy wiersze są zapukałem po ra^ drugi do drzwi kry az-mciu
coś
warte,
czy
pisać
dalej
czy
nie
pijących
mój
los.
Ten
sam
spokojny
Gdzie się pan podziewa, szukam przerwany ciąg istnienia i tylko ła- stych duchów. Piszę ołówkiem, potem
dawnych czasów poeci i artyści ko- go kalendarza wymienić muszę trzysać,
słowem,
czy
jestem
poetą
czy
nie.
człowiek
powiedz
ał
tym
samym
spopana od dawna, przeczytałem wiersze! ska SZ£ukj( j ak } aska religii, ma siłę przepisuję na maszynie, ale i wówczas
chali się beznadziejnie w swoich Mu- nastkę. Miałem 13 lat, kiedy przyjęto
Spojrzałem
przez zaśnieżone
zaśnieżone okuła- sjęgająCą p0za śmierć. Za najdotkliw- moja stronica nie jest nietykalna.
„
. ? przez
zach a żenili z okropnymi kobietami, mnie do konspiracyjnej organizacji Kiedy dowiedziałem się że w Warsza- kojnym głosem t samo co przedtem:
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które im zatruwały życie, łamały t.zw. uczniowskiej w Stryju i wciągnięto wie zamieszkał Leopold Staff, który — że tłumaczy „1 irandolinę” , że prze- r y- T o me b yło przywidzenie, to bDfył sze nawet
skrzydła, i które oczywiście nawzajem do t.zw. roboty narodowej. Napisałem w tym czasie też przyjechał z Rosji, czyta z przyjemn ścią i że muszę jesz- Staff. Powiedział mi jeszcze cos, ale z njczyln zadośćuczynienie: rozkosz było przy pisaniu biografii Chopina,
co,
zatrzymam
dla
siebie.
Dość
tworzenia świata według własnej woli. sama praca pomaga mi w koncentrauważały się za ofiary ludzi chcących wtedy mój pierwszy w życiu — jak zdecydowałem udać się do niego po cze tydzień zuczĄaa.ć
Schodziłem z iętra na ociężałych oszalałem z miejsca, podniosłem go do
Poezja wyprowadza nas z realnego cji. Nie ma dla mnie wtedy nic ważoczarować cały św.iat z wyjątkiem to się wówczas mówiło — „referat” , wyrok. Muszę dodać że dla Staffa
góry i zakręciłem nim w _powietrzu. materiału jakim jest słowo, jego niejszego niż motyw który opracowuwłasnych żon i wywierających na nich który dotyczył wywłaszczenia Pola- miałem pietyzm już od wzmiankowa- nogach. „Źle, — omyslałem sobie,
Poszliśmy na
wypiliśmy ,_bru. dźwięk, rytm i pojęcie, poza wszel- ję, a jeśli coś mi przeszkadza, jestem
złość za to że zostali zdystansowani ków w Poznańskiem, a także mój nego
• . poprzednio 13-go
, - .roku życia,
- , -jest
. to dobry i delikatny pan, nie• chce
- a
___wódkę,
,
azałem goza poł-boga i zawsze gdy mi sprawie przyk ’osci l wymawia się derszaft,^ nie mogło mi się w głów ie k^ realność, w sferę pokrewną najnieszczęśliwszym człowiekiem. Ale
przez pana Bobra czy pana Putt- pierwszy w życiu wiersz, który był uważałem
ie
kto pyta o megopoetyckiego Mirandoliną .
pomieścić: ja z moim poł-bogiem i muzycznej kontemplacji i muzycz- największą katastrofą przy pisaniu
kamera. Kazimierz Wierzyński zerwał pamfletem przeciw cesarzowi Wilhel- mnie
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nemu zachwytowi. Jeizeli, nie w prozy są dla mnie wiersze. Czuję jak
z tą tradycją. Jest to Mickiewicz, któ- mówi II. Utwory te przepadły dosz- ojca i budziciela, z radością i wdzięcz
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Tak,
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nazwi
pełni odsłania przed nami istnienie zbliża się taka pora, jak rozluźnia
ry ożenił się z Marylą, Słowacki, oże- czętnie ku chwale mego imienia,
niony z Ludwiką śniadecką, i Kra- niemniej od tego czasu nie przestałem sko. Dziś robię to niepytany — z go więcej udręki. Posiedziałem sobie: do i potoczyło jak lawina. Poznałem zaświata, otwiera uszy nasze na sze się moja dyscyplina, chwytam się na
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tym
razem
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z
młodymi
poetami
warszawskimi,
rętszym
niż
kiedykolwiek
uczuciem,
lest drgnień metafizycznych. Jak pow tym że zamiast myśleć o podjętym tesiński, połączony legalnym węzłem z pisać wierszy i to w ilościach zapowie mi żebym ; rzyszedł za tydzień, czytaliśmy co wieczór wiersze w ka- staje wiersz, ile w nim magmy pod macie, myślę o niebieskich migdałach,
Delfiną Potocką. Doświadczenie jego straszających, nie mówiąc już o ich daleki mój mistrzu.
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Pikadorem,
zaprzyjaźniświadomości a ile światła świadomo- a najgorsze to to że te migdały mi
małżeństwa wykazało że Muza może rodzaju, który wyłączał wszelkie poznakomicie pisać na maszynie, robić dejrzenia że jestem cudownym dziec- do wykonania z braku mojej odwagi. Widocznie moja ■palizka napakowana liśmy się szybko ,i bardzo, jak tylko ści, trudno ustalić. Czasem najbar- się podobają. Czasem nie wychodzi
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dziej przypadkowe słowo — zasłyszą- ani proza ani wiersze, i wtedy zaposzukiwania w bibliotekach, gotować kiem.
pozwalają. S taff polecił mnie znane- ne gdzieś lub przeczytane — zapada czynają się — proszę mi wierzyć —
wspaniale bigos i trzymać równie
Proszę państwa, nie minęło jeszcze nie pewnego popołudnia, podprowa- skończę, tym lepi j dla mnie.
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^ krążyć, bu- czarne godziny.
w pamięć,
zaczyna w
mocno rękę na pulsie najnowszych pięciu minut a już na horyzoncie naByło tych czarnych godzin sporo w
kierunków w sztuce jak na kierowni- szego jubilata widać wojnę. Pierw- Brackiej, gdzie mieszkał Staff, _wy- łem pełny determinacji i jak mi się Mortkowiczowi, i u niego ukazał się dz;ć nieprzewidziane skojarzenia i nazdawało wyzywającego spokoju. moj pierwszy zbiór wierszy „Wiosna rastać w ciemną, niezrozumiałą masę 35 latach mojego pisarstwa, ale nie
cy samochodu, który prowadzi lepiej szym jej skutkiem było to że przerwał ruszyłem na piętro, by zapukać do
—- Ach, to pan.
powitał mnie i wino Stało się to w r. 1919, i dla- pół-sensu i ipół-dźwięku — i kołacze będę o nich mówił, nie chcę aby moja
od męża, nagrodzonego na olimpia- studia filozoficzne, które odbywał na drzwi po przeznaczenie życia. W maJakże feię cieszę. Czytam, tego jesteśmy dziś tu razem.
się długo, długo, aż wybuchnie wier- witamina była trudna do przełknięcia,
dzie. Staromodne słowa „Luba” , „Je- uniwersytecie w Krakowie i w Wied- łym zimnym pokoju zastałem skrom- Staff.
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Pamiętam
dobrze
oszołamiające szem_ Kiedy indziej punktem krysta- Studia nad Chopinem pouczyły mnie
dyna” , „Kochanka” zastąpił Wierzyń- niu. W r. 1914 zaczął krótką karierę
ski w poezji swojej prostym słowem kaprala w t.zw. legionie wschodnim ną mi z portretów, który uprzejmie „Mirandolinę Goldoniego dla Szyf- wrażenie, ku'dy zobaczy.em moją lizacyjnym bywa niespodziewana aso- że najpewniejszym ratunkiem przed
„Żiona” , które w wypadku Halusi a po jego rozwiązaniu i niefortunnej wysłuchał mojej stremowanej przemo- mana, mało mjałetn czasu, mech pan książkę w oknach księgarni Zląkłem cjacja albo og61ny pomysj albo wresz. załamaniem się w pracy twórczej’ jest
.
. f 1?
& także i zawstydziłem, uni- cie sam rytm, który kołysze się w my- poczucie własnej wartości i że można
Wierzyńskiej
zachowało
wszystkie wyprawie do legionów Piłsudskiego, w y i odezwał się cichym, cienkim gło- przyjdzie za tydzień
Nie przyszedłem. Nie zjawiłem się kałem jej widokuii w końcu uciekłem ślach dopóki nie znajdzie swej słów- mieć to poczucie-^nie będąc zarozumiasmaki tych epitetów jakimi Dante znalazł się w armii austriackiej i w sem:
— Tłumaczę teraz „Mirandolinę’ po tygodniu, ani po miesiącu, i nie z Warszawy do Poznania, a potem z nej formy. Najdziwniejszy jest stan łym. Nigdy niepewny i rawsze niebezobdarzał Beatrycze a Petrarka — rok potem, jako 20-letni oficer, poLaurę. Proszę państwa o oklask dla szedł na front. Było to przejście po- Goldoniego dla Szyfmana, mało mam wiem czy kiedykolwiek bym się zja- Poznania do Warszawy. Z pewną ulgą kiedy czuje się w sobie wiersz, wiersz pieczny rodzaj tej pracy nie przestaje
Muzy Wierzyńskiego, dla praktycznej ważne, ale nie należy przesadzać. He- czasu, ale przeczytam, zapewniam pa- wił, gdyby me przypadek. Szedłem ubrałem się ponownie w mundur woj- niej ako bezpostaciowy, bez punktu za- być rozkoszą, nawet jeśli jest to roz“ “ — — —— i
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bez słowa, rytmu i myśli, kosz zabijająca. Napisanie najsmutale uroczej, mądrej ale czarującej, le- mingway powiedział że młodzi ludzie
a ma się pewność że przyjdzie jak bu- niejszego wiersza sprawia szczerą ragalnej ale romantycznej Haliny Wie- idą na wojnę z iluzją nieśmiertelnorzyńskiej.
ści) myśląc że giną inni a nie oni saI
l
rza w parną pogodę.
dość, jeśli jednak musi umrzeć w żyy lf
'^ ■ r
Pisze się z upojeniem, z niepokojem, ciu to co zmartchwywstaje w pieśni,
A teraz proszę państwa — chciał- mi — i w istocie coś z tego absurdu
bym na zakończenie powiedzieć to co jest w głowie każdego żołnierza wy^
^
z lękiem, nienawiścią do opornego ma- każde nasze zwycięstwo jest w pewzwykle zastrzeżone jest jako przywi- stawionego na próbę śmiertelnych nie^
^
.
teriału — wszystko jedno jak, lecz nym sensie zwycięstwem zza grobu,
W
początkach
lej jubilata i w braku innych używa- bezpieczeństw. Bohater nasz rozważał
r. 1928 Dom Prasy ciach: zwycięzców i pokonanych. Wie- olimpiadzie. Pierwszy, i w ogolę pier- nie ma większego szczęścia niż wtedy,
W wypadku pisarza polskiego na
Warszawie,
ne jest nieraz jako największy efekt te sprawy przez cztery miesiące, pod- w
szawie, koncern wydający rzyński zgromadził ludzi, dla których wszy cedal olimpijski, uzyskała Ko- gdy z głuchego szumu w głowie, z emigracji rzeczy te są szczególnie wi
wówczas
__
^___
.
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jego mowy. Chcę powiedzieć po prostu czas ofensywy Mackensena na fron„Express Poranny” , „Kurier dziennikarstwo sportowe stało się fa- nopacka za rzut dyskiem. Jeszcze tyl- chaosu, który kotłuje się w myślach, doczne. Piszemy z dala od źródeł na
chem. Jeździli
Jeździli oni
oni no
po całei
całej Polsce,
Polsce, toto- ko
poetyckiego wzruszenia szej sztuki i z^ dala od jej ujścia, piże jestem wzruszony. Członek Polskiej cie rosyjskim w r. 1915, aż pewnego Czerwony”
r” , „Dzień
..Dzipri Dobry”
nnhrv’\, „Dobry
..Dohrv r.hpm.
ko dwa
dwa razy
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Wieczór”
i „Cyrulika” , odkupił od Ge- warzyszyli sportowcom polskim we dale olimpijskie: Kusociński i Wala- wyłania się pierwszy trwały kształt szemy jak gdyby w powietrzu, które
Akademii Literatury, znakomity poe- wieczoru wszystko się nagle skończy
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ła, pan o młodzieńczym wyglądzie ale -ło. Podczas szturmu rosyjskiego doUsystematyzować te rzeczy znaczy- nas okolic na świecie. W okupowanej
w t.zw. sile wieku i o siwiejących stałem się do niewoli 7 lipca, t.zn. Sportowy” , który ukazywał się od_r. i opisywali to^ co widzieli. „Przegląd Angeles w r. 1932.
Z ludzi, których Wierzyński zgro- łoby zrobić z poezji kancelarię. A ojczyźnie jesteśmy na czarnej liście
skroniach — autor wielu tomów poezji 7-go miesiąęa, 7-go dnia bitwy pod 1921, początkowo w Krakowie. Re- Sportowy” był pismem pełnym „hui prozy, który za chwilę stanie przed miejscowością Kraśnik, o 7-ej wieczo- daktorem „Przeglądu” został Kazi- man stories” , od jakich dziś roi się madził dokoła siebie w „Przeglądzie przecież sprawy człowieka są tajem- napiętnowani jako agenci Ameryki i
mierz Wierzyński i stworzył z niego prasa amerykańska, a które w tam- Sportowym” , po tej stronie kurtyny nicą niezależnie od tego, czy dotykają wrogowie pokoju, a przecież jesteśmy
wami aby odebrać należne mu podzię- rem, służąc w pułku 77-m.
kowanie jego przyjaciół, uczniów i
Zaczai się nowy okres życia, zasłu- w ie lk ie pism o s p ortow e; w krótkim tych czasach byiy w ’ Polsce czymś zu- są tylko Jan Erdman, Wojciech Tro- ich introwertyści liryczni, zajęci czło- agentami wolności. N ie wiemy kiedy
_
wiekiem od wewnątrz i zatopieni we nasze słowo tam dojdzie, ale nie przcczytelników — jest to przecież naj- gujący na pół minuty, choc dłużył się czasie stało się ono jednym z najpo- pełnie nowym. Dzięki szybkości i janowski i ja.
w ogóle
wydawnictw wszechstronnościJnformacji,
_ .
I
. . .
, , h -poziomoWielu jego dawnych współpracow- własnej zagadce, jak Rimbaud lub stajemy mu służyć, jakby miało dojść
bliższy z moich przyjaciół żyjących przez dwa i pół roku. Przebywałem pulamiejszych
wi
~
wii żywości „Przegląd Aportowy” ,
nikow z tamtych czasów i naszych Dylan Thomas — czy też ekstrower- tam już jutro. Niesłyszalni dla tych,
i tych, którzy zostali wierni marze- w obozie jeńców w Riazani, na wschód w Polsce.
Wierzyński, rozmiłowany w spor- stał sięjednym_z najlepszych
pism wspólnych przyjaciół nie żyje, kilku tyści, zajęci człowiekiem od zewnątrz do których mówimy, zwracamy się do
—■„
i w, ii ««7Qn\nm Tirzirsi(MTom n ^'/pi nr! Moskwy, śród nie kończącej się nu-
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i tych, którzy zostali wierni marzeniom .1 milczącym przysięgom naszej
młodości. Od owej chwili, gdy polecony zachwytem wspólnego naszego
mistrza Leopolda Staffa, nie znany
wtedy jeszcze nikomu w Warszawie,
przystał do naszej poetyckiej kompanii pod Pikadorem — do dzisiejszej
jego apoteozy, ograniczonej emigracyjnym ubóstwem — ale symbolizującej przecież powszechny hołd polski
dla jego dzieła, płynęły długie bezlitośnie przez ten jubileusz wyliczone
lata, które, gdyby je mierzyć doświad-

w omn.iv jc u w » ™
.... ---------------od Moskwy, śród nie kończącej się nuWierzyński, rozmiłowany w spor- stał się jednym z najlepszych pism wspuinycn przyjaciui mc
<,aJęŁ.
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__
dy, przerywanej przez
książki i przez
cie, który sam uprawiał jako lek-sportowychw Europie. Czytali go
jest w Kraju. Wychodzi też tam dai wywodzący się z jego kultury i hinich,jakby nas codziennie wysłu
miłość, bo kochaliśmy się wszyscy, a koatleta oraz piłkarz w latach szkol- wszyscy. Ci, co sport uprawiali, ci, co lej „Przegląd Sportowy” , przeobra- storii, jak T. S. Eliot lub Auden.
wali. Zamiast całej Polski, sędzią napo rewolucji także przez głód. W nych \v Pogoni stryjskiej, w czasach się na nim znali, i nawet ci, co o spor- żony w jeszcze jeden komunistyczny
Jedni i drudzy — wieczyści roman- szym jest tylko nasze sumienie. Ono
styczniu 1918 przeniesiony z Riazani bardziej
współczesnych jako nar- cie nic nie wiedzieli i dopiero pod organ propagandowy. Dla tych jed- tycy, urzeczeni tym co jeszcze nie zo- rozstrzyga w nas wątpliwości, nagrado Kijowa, wybrałem w tym pięknym ciarz, a przy tym entuzjasta piękna wpływem „Przeglądu
Sportowego” nak, którzy w prawdziwym „Przeglą- stało odkryte w ludzkiej przyrodzie, dza nas .i potępia. W samotności namieście wolność. Za fałszywym pasz- w sporcie, nadal „Przeglądowi” for- stawali się jego zwolennikami i en- dzie” pracowali, i na pewno dla wszy- i wieczyści klasycy, przeniknięci tym szej pocieszamy się myślą, że wszystportem, pod fałszywym nazwiskiem mę wielkiej gazety aktualnej, w któ- tuzjastami.
stkich, którzy ten „Przegląd” sprzed co już uzyskano w ludzkiej cywiliza- ko co tworzymy, jest własnością wszyi prawie z fałszywym zarostem prze- rej obok sprawozdań z zawodów z
Za swój zbiór poezji sportowej wojny pamiętają, nagłówek „Przegląd cji — pogrążeni są w tej samej nie- stkich, i tych nieobecnych także. I ży
mieszkałem w Kijowie
pół roku, pracałej Polski i z każdego występu„Lau r olimpijski” Wierzyński otrzySportowy” będzie się zawsze łączył
docieczonej tajemnicy. Człowiek usijemy wiarą w wolność, za którą u
cowałem w P.O.W. pod Lisem-Kulą, sportowców polskich za granicą i obok mał złoty medal na olimpiadzie w Am- z Kazimierzem Wierzyńskim.
łuje wyrazić się w sztuce od dziesiąt- ło tylu naszych najbliższych. I tak
i potem przedostałem się do Polski.
artykułów fachowych, uczestnicy za- sterdamie w r. 1928. Był to drugi złoków tysięcy lat i w tej perspektywie wytrwamy do końca i to jest dla nas
Znalazłem się w Warszawie nie wodów opowiadali o osobistych przeży- ty medal, jaki Polska zdobyła na tej
Ryszard Mossin. W. B. Yeats głosił prawdę za nas ludzkim i boskim przykazaniem.

STANISŁAW MACKIEWICZ

ORLICA
Zajmuję się podkreślaniem iiażwisk
polskich w spisach jeńców wziętych
do niewoli w Dien Bień Phu, ogłasza
nych przez prasę francuską. Pewną
niespodzianką przy czytaniu tych list
jest dla mnie, że nazwiska niemieckie
Wcale nie są tak liczne, jak o tym
mówiono. Ilość Niemców^ wydaje się
raczej równa ilości Polaków, ale oczy
wiście są to tylko wrażenia oparte
na bardzo niedokładnym materiale, bo
na brzmieniu nazwisk.
Ogromna jest ilość nazwisk arab
skich, hiszpańskich, spotyka się naz
wiska greckie i w ogóle z całego świa
ta.
Pamiętać trzeba że zarówno w
Dien B.ien Phu jak w całych Indochinach nie było żadnego Francuza
odbywającego służbę wojskową z po
boru.
O ile wiemy, koszta wojny w Indochipach były też w 70% pokrywane
przez Amerykanów.
Udział Francji wyrażał się tylko w
krwawej dani korpusu oficerskiego.
Mówi się że w Indochinach poległy
co najmniej dwa roczniki szkoły o fi
cerskiej w Saint-Cyr.
PO LIC JA W TYG O D NIK U
„E XPRESS”
W nocy z 27 na 28 maja policja
paryska otoczyła tygodnik „Express” ,
będący w kontakcie z kołami gaullistowskimi, przeprowadziła najsurow
szą rewizję w redakcji, opieczętowała
Szuflady biurek i drzwi szaf, wreszcie
skonfiskowała calutki nakład numeru.
Nazajutrz naturalnie awantura na
całego, protesty związku dziennikarzy,
gromkie i najbardziej gromkie fra 
zesy o swobodzie prasy, o tym że na

ród francuski, taki szlachetny, powi
nien znać całą prawdę, że nie wolno
przed nim nic ukrywać i t.d., i t.d.
Zapowiedziano też od razu w tej
sprawie interpelację p, Soustelle, jed
nego z najbliższych współpracowników
gen. de Gaulle. Mogła ona_ liczyć na
poparcie wszystkich posłów komu
nistycznych.
Tymczasem rząd ogłosił że w związ
ku
z
wystąpieniem „Express’ ’u
wszczęte będzie śledztwo w sprawie
wykrycia przestępstwa przewidziane
go w punkcie 1 art. 81 francuskiego
kodeksu karnego.
Chodzi tu o wykradanie tajemnic
wojskowych w celach innych niż do
starczanie .ich nieprzyjacielomi. Prze
stępstwo to karane jest więzieniem do
lat pięciu.
Albowiem tygodnik „Express” za
mierzał ogłosić in extenso ustny ra
port, który złożyli premierowi Lanielowi i ministrowi wojny Plevenowi
dwaj generałowie, Ely i
Salan,
o sytuacji wojskowej w Indochinach.
Generaławie ci mieli przedstawić sy
tuację w sposób nader czarny, z ich
wywodów miało wynikać, że właści
wie dalsza wojna w V.iet-Namie jest
niemożliwa, podkreślali zwłaszcza że
wojska Bao Dai zawiodły zupełnie,
że przechodzą do nieprzyjaciela i t.d.
Zważywszy, że w Genewie minister
Bidault rokuje z Vdet-Minhem o pokój
czy zawieszenie broni, ogłoszenie tego
raportu byłoby niewątpliwie wbiciem
noża w plecy rządowi i dyplomacji
francuskiej, nie mówiąc już o szcze
gółach mogących być użytecznymi nie
przyjacielowi pod względem wojsko
wym. Kwalifikacja samego przestęp
stwa tylko z punktu 1 art. 81 wydaje
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S Y N O G A R LICA?

najwspanialszych
aktorów. Viet-Namu które się o mnie upomi
się nam raczej liberalna niż przesad czyzną
Otóż taka pani Lila nienawidziła za nały. Wrócę już prędko do swej ro
nie surowa.
sadniczo pani Marysi bardziej niż dziny i do swej ojczyzny. Stanowi to
FR A N C U S K IE S F E R Y WOJSKOWE Hitlera i cholery, a pani Marysia dla mnie wielką radość. Toteż dlate
Francuskie sfery wojskowe, jak pani Liii bardziej niż Stalina i za go życzę sobie z całego serca, aby
zresztą wojskowi we wszystkich kra razy, chyba że pani)Lila złamała no- pokój" zastał przywrócony w Vietjach, były zawsze zwolennikami su ę albo pani Marysia umarła — wte- Namie, aby mężczyźni, kobiety i dzie
rowej cenzury wojskowej w czasie to y płakały, aż im <Jczy puchły. Jeśli ci waszego kraju mogli odczuwać ra
czącej się wojny, toteż z pewnym dodamy że takie boginie sceny rów dość podobną do mojej radości i żyć
zdziwieniem czytamy że w obronie nie uprzejmie przyjmowały hołdy sa- życiem szczęśliwym i pokojowym” .
List powyższy nie wyczerpuje by
ogłoszenia tajnego raportu generałów natorów, endeków czy socjalistów i
stanęły sfery gaullistowskie, związa były na ogól zawziętymi patriotkami, najmniej korespondencji panny de
ne przecież wieloma nićmi z wojsko podobieństwo z generalicją francuską Galard. Pisała ona poprzednio do ko
wą hierarchią francuską, i że same będzie jeszcze większe. Generałowie biet Viet-Namu, do agencji Nowych
rewelacje miały się ukazać w tygod francuscy tak samo rywalizują ze so Chin, a nawet do tegoż Ho Chi Minha
bą na codzień i ujawniają ,,1’esprit zdążyła już wysłać list z życzeniami
niku związanym z tymi sferami.
Na tle tej sprawy przedstawiciel de corps” od święta, oraz gotowi są na imieniny czy urodziny.
Nasze panny z powstania Warsza
gaullistów w gabinecie Laniela zmu utrzymywać stosunki z wszystkimi
w y poszły do niemieckich obozów wię
szony być podać się do dymisji, a w grupami politycznymi.
Obecnie na tle wojny w Indochi ziennych. Niemcy przyznali im pra
dalszym rozwoju wypadków pociągnę
ła ona za sobą zerwanie stosunków nach generalicja francuska rozbita wa kombatantów i traktowali jak żoł
parlamentarnej grupy U.R.A.S z rzą jest na klany i klaniki. A le to nie nierzy, a nie jak partyzantów. Ale
tłumaczy jeszcze nam istoty rzeczy żadnej z nich nie przyszło do głowy
dem.
Aby z tych rzeczy dziwnych w y gdy chodzi o złamanie tajemnicy w oj po upadku Warszawy wysyłać do H it
ciągnąć jakiś wniosek, będę musiał skowej przez ujawnienie raportu Ely- lera czy jakiegoś generała niemiec
kiego pocztówki z życzeniami na imie
przedstawić w tym artykule jeszcze Salan.
niny.
kilka elementów. Na razie zrobię kil
L IS T P A N N Y DE G ALARD
List panny de Galard jest od po
ka luźnych uwag o generalicji fran
Swój zachwyt dla bohaterstwa w oj czątku do końca nielojalny wobec tez
cuskiej.
Znam ten olimp wyłącznie z ich skowego obrońców Dien Bień Phu ze polityki francuskiej. Przede wszyst
własnych pamiętników wojennych, wspaniałym gen. de Castries na czele kim wyrażanie życzeń zawarcia poko
zwłaszcza z okresu pierwszej wojny wypowiadałem już na tych łamach. ju nazajutrz po klęsce wojennej jest
francuskiej. Generał francuski przed Rzecz inna że odczuwałem w tym wy zawsze równoznaczne z kapitulacją.
stawia się na ogół niesłychanie sym padku małe skrobanie koło serca. Oto Po drugie, dotychczas Francja uwa
patycznie. Mundur nie izoluje go od bohaterstwo naszych dzieci na bruku żała za Viet-Nam nie organizację Ho
społeczeństwa — wprost przeciwnie; i w kanałach Warszawy podczas pow Chi Minha, ale państwo cesarza Bao
generał francuski interesuje się ży stania wydawało mi się o wiele więk Dai, stąd nadawanie mu tytułu pre
ciem społecznym, jest żywy, bezpo sze. Ale nie wymierza się metrem zydenta jest niewłaściwe. Po trzecie,
średni, impulsywny i nie tylko często skali bohaterstw i nie porusza się skąd panna de Galard wie że wszyst
pisze, ale nawet czasami czyta, co jest uczuć najświętszych w artykułach kie kobiety „kraju Ho Chi Minha” bę
dą się cieszyły życiem pokojowym, czy
nie do pomyślenia w niektórych in okolicznościowych.
Dien Bień Phu miał skutki politycz nie przyszło jej do głowy że wiele
nych armiach. Ale jak się zdaje, każ
dy generał francuski uważa się za ne. Usztywnił Francję. Wiadomość z nich pójdzie do obozów koncentra
swego rodzaju narodową wedetę i o jego upadku dała rządowi Laniela cyjnych?
stąd ma naturalnie uczucie emulacji możność uczynienia pewnych posunięć
A wreszcie od kiedy żołnierze ma
i konkurencji w stosunku do innych propagandowo-politycznych, które bez ją prawo wdawać się w" koresponden
takich samych wedet. W nieśmiertel armat w Dien Bień Phu byłyby nie cję polityczną z wodzami strony prze
nym „Zielonym fraku” "Caillaveta i możliwe.
ciwnej ?
Flersa jest generał, członek AkadePrasa całego świata skłoniła się
O najstarszej szlachcie francuskiej
mi, który w czasie obrad nad kandy przed sanitariuszką wicehrabianką de mówi się, że rodowody jej sięgają wy
datami na nowych członków Akade Galard na równi jak przed hr. de praw krzyżowych. Otóż rodzina pan
mii, wydaje wyłącznie okrzyki: „T y l Castries. On — dowódca i ona — ny de Galard istniała jeszcze przed
ko nie generała tylko nie generała!” . kobieta-żołnierz stali się symbolami wyprawami krzyżowymi. Rodowod jej
Atmosfera, w której jeden generał francuskiej epopei wojennej. Nawet sięga r. 1089. W herbie ma trzy wro
francuski pisze o innym, przypomina komuniści francuscy nie śmieli nic ny i dwie krowy ze złotymi dzwon
trochę atmosferę naszych sfer teatral złego o nich powiedzieć.
kami umieszczone na przemian w czte
nych i stosunki pomiędzy księżnemi
I oto 28 maja ogłoszono list panny rech polach.
naszych scen, wysoce utalentowanymi de Galard do Ho Chi Minha:
„Ach, waćpanna masz wrony w
paniami Lilami i Marysiami. Niech
„Właśnie otrzymałam radosną wia herbie” — powiedziałby do niej ru
nikogo nie dziwi to porównanie: Fran domość o moim zwolnieniu. Chciała basznie i irrewerencjonalnie nasz sta
cja jest i pozostanie ojczyzną utalen bym swoje podziękowanie wyrazić Pa ry Jan Onufry Zagłoba.
towanych generałów, my jesteśmy oj nu, Panie Prezydencie, oraz kobietom
Dien Bień Phu grał początkowo na

f

wzmacnianie obronności Francji. Dzię
.... rzucić naszą młodzież do jakie
ki wyczynom gaullistowskim gra dzi goś olbrzymiego Dien Bień Phu —
siaj zgodnie ze światową propagandą oto szatański plan rządu Lanielkomunistyczną.
Bidault” ...
Panna de Galard ze złotej orlicy
napoleońskiej stała się picassowatą
J A K SIĘ ZAC H O W AJĄ
gołębicą pokoju.
G A U LLIŚ C I?
Czy gaulliści pod tym względem
P O L IT Y K A RZĄDU I PRO TESTY przynajmniej poparli rząd, którego
Powtórzmy że w Indochinach nie polityka dąży chociażby do utrzyma
bije się żaden Francuz z poboru a nia pozorów że wojnę będzie się pro
tylko żołnierz zaciężny najęty, anga wadziło nadal, pozorów potrzebnych
żujący się z wolnej i nieprzymuszonej koniecznie aby rokowania o pokój
woli, przeważnie cudzoziemiec, Nie nie były z góry z kretesem przegra
miec, Polak, Hiszpan, Arab.
ne?
Ponieważ jednak sytuacja wymaga
Bynajmniej.
posiłków wojennych, a Francja po
Gaulliści przemawiają dziś języ
siada zaciężne wojska w Niemczech, kiem Galardówny.
W Algerze, więc rząd francuski posta
Polityka tego obozu, to dziwna
nowił że te wojska zaciężne będą w y mieszanina instynktów zaborczych,
słane do Indochin a dywizje poboro imperializmu, kapitulacji i nienawiści
we zluzują je w Niemczech, w A lge do własnego rządu, a wszystko to
rze i ewentualnie na południu Indo owiane niechęcią do Ameryki.
chin, gdzie nie ma walki i frontu.
Wiedzą oni że Francja jest zbyt
Zdaje się, nic takiego strasznego słaba by obronić Indochiny. Nie ma
dla młodych Francuzów że zamiast na to ani żołnierza, ani pieniędzy. Ale
wina francuskiego będą pili przez nie chcą się zgodzić na niepodległość
kilka miesięcy wino mozelskie lub al- Viet-Namu, bo będzie to uzależnie
gerskie i że zamiast rozmawiać z niem tego kraju od Ameryki. Innymi
Francuzkami, będą miętosili Niemecz- słowy, wolą się podzielić Viet-Namem
ki lub Arabki.
z Rosją niż zachować w nim część
Ale gdzież tam! — Grom protestów wpływów, ale zapłacić za to kon
spotkał tę wiadomość.
cesjami na rzecz Ameryki.
Grzmi „Humanite” w artykule za
To samo w Europie: wiedzą że
tytułowanym: „Pędzenie do rzeźni” : hegemonia francuska w Europie jest
„...to rękawica rzucona przez rząd niemożliwa. A le wolą aby Rosja pa
francuski opinii publicznej” ...
nowała nad połową Europy niż aby
„...nic z tego że rodziny wiejskie Ameryka była hegemonem nad jej
potrzebują swych chłopców do robót całością.
rolnych, nic z tego że studenci chcą
Wolą, wolą, wolą z uporem i his
zdawać egzaminy... potrzebna jest terią pani Liii lub pani Marysi.
natychmiast świeża krew dla tej
brudnej wojny” ...
Stanisław Mackiewicz.
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